
 

 

 
 

Cursos de Inglês 

Canadá 
 

Onde?  

Vancouver e Toronto – Duas das maiores e mais importantes cidades canadianas 

A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os 

participantes aprendem Inglês rapidamente e com sucesso num dos dois destinos que temos à 

escolha: 
 

Toronto 

 

É a cidade mais populosa do Canadá. Toronto é uma mistura 

cosmopolita de culturas de todo o mundo! São também 

muitos os pontos turísticos mundialmente conhecidos como 

a Torre CN e os enormes espaços verdes como High Park com 

mais de 400 hectares.  

 

 

 

Vancouver 

 

É considerada pelo “The Economist” como uma das melhores 

cidades do mundo para viver. Apresenta-se como a 

“Hollywood North” pela sua indústria de cinema e televisão. 

Esta cidade da Costa Oeste possibilita aos seus habitantes 

usufruírem das praias no centro da cidade e ao mesmo tempo 

da neve nas montanhas circundantes onde o ski, snowboard 

e os trekkings na montanha são as principais atrações.  

 

 

 

 



 

As Escolas oferecem os seguintes Programas: 

• Curso Geral e Intensivo 

• Preparação para Exames: 

o Cambridge 

o TOEFL 

o IELTS 

• Business English 

• Programa Pathway para entrada direta nas 

Universidades 

• Programa Académico – GAP Year 

 

Curso de Inglês Geral 

Curso 30 aulas por semana; alojamento em família de acolhimento; ½ pensão. Taxa de 

Inscrição da MultiWay e transfer incluídos 

Não inclui Voos e seguro 

Nota Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas como 

referência 

 

Inglês no Canadá 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Total 1.314€ 1.692 € 2.621 € 3.582 € 5.004 € 9.198 € 
Nota: 

• Preços com descontos no valor de curso de 30%   

• Livros não incluídos no preço por cada período (4-8 semanas) CAD $60    

• Alojamento no Verão – junho, julho e agosto – tem um custo extra de CAD 25 p/ semana  

 

Testemunhos 

"Desde já gostaria de agradecer por toda a ajuda na realização do meu curso de inglês no 

Canadá. Além de ter corrido tudo incrivelmente bem, posso dizer que foi uma das melhores 

experiências da minha vida. O meu nível de inglês melhorou imenso, e além disso, visitei sítios 

fantásticos, conheci excelentes pessoas e fiz amigos para a vida. Portanto, muito obrigada do 

fundo do meu coração!"  

Isabel Afonso 
 

Pode também ver o testemunho em vídeo da nossa estudante Beatriz clicando aqui 
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